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چکیده
عملکرد  بر  تاثیرگذار  شرکتی  ویژه  عوامل  که  است  کاربردی  تحقیق  یک  حاضر  پژوهش 
قرار می دهد.  بررسی  را مورد  ایران  و متوسط در  کوچک  تولیدی  کارهای  و  کسب  صادراتی 
طرح  اساس  بر  کشور  در  فعال  تولیدی  کارگاه   14697 شامل  تحقیق  این  آماری  جامعه 
کارکن و بیشتر است. در نهایت به دلیل  سرشماری مرکز آمار ایران از بنگاه های صنعتی 10 نفر 
پژوهش  این  نهایی  نمونه  به عنوان  بنگاه های صنعتی صادرکننده   1169 تعداد  نقص داده ها 
وش رگرسیون  انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  ضریب همبستگی پیرسون و ر
تولیدی  شرکت های  که  است  این  گویای  نتایج  گردید.  استفاده  مراتبی  سلسله  متغیره  چند 
همچنین  هستند.  برخوردار  بهتری  صادراتی  عملکرد  از  خصوصی  مالکیت  با  و  کوچکتر 
و  کوچک  تولیدی  کسب و کارهای  صادراتی  عملکرد  در  سرمایه  شدت  و  تکنولوژی  سطح 
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آنها  کارکنان و میزان تحصیالت  تاثیر مهارت  یافته های پژوهش نشانگر  تاثیر ندارند.  متوسط 
موفق  صادراتی  عملکرد  بر  نیز  محصول  تنوع  و  توسعه  و  تحقیق  است.  صادراتی  عملکرد  بر 
کمتر از  این شرکت ها تاثیر دارند. نتایج نشان می دهد شرکت های تولیدی با تنوع محصوالت 

عملکرد بهتری در حوزه صادرات در ایران برخوردار هستند. 
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مقدمه

کاربردی جهت تضمین بقا و رشد شرکت می باشد. شرکت ها می توانند  صادرات یک استراتژی 
مزیت رقابتی را در بازارهای بین المللی به وسیله تاثیر مثبت بر عملکرد فعلی و آینده  صادرات 
وابط اقتصادی،  کسب و کار امروز، با افزایش جهانی شدن بازارها و ر به دست آورند. در محیط 
استراتژی  یک  صادرات  زمینه،  این  در  می باشد.  اهمیت  حائز  بین المللی سازی  استراتژی های 
جهت  در  زیادی  منابع  شرکت ها  از  بسیاری  اخیرا  است.  شرکت ها  بقای  و  رشد  برای  اساسی 
کاالهایشان به بازارهای خارجی اختصاص داده اند. مطالعات اخیر در زمینه تجارت  صادرات 
که در حوزه صادرات یا سرمایه گذاری  که شرکت هایی  بین الملل در سطح شرکت نشان می دهد 
فعالیت  داخلی  بازارهای  در  فقط  که  شرکت هایی  به  نسبت  دارند  فعالیت  خارجی1  مستقیم 
 - متوسط  و  کوچک  بنگاه های  برای  -خصوصًا  صادرات  دارند.2  بیشتری  بهره وری  می کنند 
این  امر  این  دالیل  مهم ترین  از  یکی  است.  خارجی  بازارهای  به  ود  ور برای  راه  معمول ترین 
دارد.  نیاز  کمتری  منابع  به  شدن،  بین المللی  وش های  ر سایر  با  قیاس  در  صادرات،  که  است 
صادرات  برای  باالیی  پتانسیل  از  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  خصوصًا  بنگاه ها  از  بسیاری 
کوچک و متوسط به دلیل انعطاف پذیری باال و الزام منابع پایین  برخوردار هستند. بنگاه های 
که بیش از 10درصد از  به راحتی از طریق صادرات می توانند وارد بازار خارجی شوند. صادرات 
به عنوان یک فرصت استراتژیکی  را به خود اختصاص می دهد،  اقتصادی جهان  فعالیت های 
مهم برای بنگاه ها محسوب می شود. صادرات مزایای زیادی برای بنگاه ها دارد و رشد و بقای 

آن ها را تضمین می کند. 3
صادرات  توسعه  در  مهم  استراتژی های  از  یکی  حاضر  حال  در  غیرنفتی،  صادرات  توسعه 
است.  گرفته  قرار  کید  تأ مورد  کشور  اقتصادی  توسعه  برنامه های  در  همواره  که  است  کشور  
صادرات  بخش  در  جدید  سرمایه گذاری  موجود،  ظرفیت های  از  استفاده  با  که  معنا  این  به 
وند تجارت  ر اینکه  به  توجه  با  و همچنین  یابد  افزایش  فعلی  مقدار  برابر  به چندین  می بایست 
افزایش  و  ملی  تولید  رشد  برای  قابل اتکا  منبع  تنها  و  است  همراه  خام  مواد  کاهش  با  جهانی 
یک  غیرنفتی  صادرات  به  توجه  بنابراین،  ؛  است  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  ارزی،  درآمد 

1. Foreign Direct Investment, (FDI)
2. Todo, (2009).
3. Reis, S., & Forte, R. (2014).
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معادن  و  وزارت صنایع  توسط  انجام شده  مطالعات  اساس  بر   . ملی محسوب می شود  ضرورت 
گرفته است،  کوچک و متوسط در صادرات غیرنفتی ایران صورت  که در زمینه نقش بنگاه های 
کشور تا سال 1399 می تواند بالغ  بر 108 میلیارد  کاال و خدمات  کل صادرات  که  پیش بینی شده 

کاال و خدمات بیش از 52 درصد است. که سهم بخش صنعت از این صادرات  دالر شود 
بین المللی  نظر  از  هستند.  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  ایران  در  تولیدی  واحدهای  کثر  ا
کارشناسان  از  زیرا  دارند،  صادرات  در  قابل مالحظه ای  نسبتًا  سهم  متوسط  بنگاه های  معمواًل 
در  مشارکت  برای  موردنیاز  مالی  منابع  به  دسترسی  و  بازاریابی  و  تولیدی  مهارت های  فنی، 
صادرات  تولید  به  توجه  بر  دولت  کید  تأ علیرغم  نیز  ایران  در  می برند.  بهره  بین الملل  تجارت 
تحقیق  کنون  تا متأسفانه  صادرات،  جهت  متوسط  و  کوچک  کسب  و کارهای  تشویق  و  محور 
مختلف  عوامل  تأثیر  بررسی  و  شناسایی  جهت  واقعی  و  کّمی  داده های  از  استفاده  با  کاربردی 
داخلی )سطح سازمان( بر افزایش صادرات یا شدت صادرات انجام نگرفته است. لذا در این 
تحقیق با استفاده از داده های واقعی شرکت های صادراتی موجود در مرکز آمار ایران و همچنین 
به  بتواند  که  هستیم  راه کارهایی  ارائه  و  کاربردی  تحقیق  انجام  دنبال  به  نمونه  باالی  تعداد 
رشد  در  متوسط  و  کوچک  شرکت های  نقش  به  توجه  با  لذا  کند.  کمک  صادرات  ارتقای 
اقتصادی از طریق صادرات، این تحقیق به بررسی معیارها و شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد 

کوچک و متوسط در ایران می پردازد. صادراتی شرکت های 
وی شرکت های چینی انجام شده است.1 با این حال،  در میان بازارهای نوظهور، تحقیق بر ر
بازارهای  از  یکی  به عنوان  ایرانی،  شرکت های  در  زمینه  این  در  محدودی  بسیار  پژوهش های 
ورا2، شرکت های در  کاز وا کور به نظر  با توجه  انجام شده است.  و نوظهور جهان،  در حال رشد 
توسعه یافته  شرکت های  از  متفاوت  می توانند  بین المللی،  اولیه  مراحل  طی  در  نوظهور  بازارهای 

کنند. در بازار رفتار 
اقتصادهای  زمینه  در  که  موجود  نظریه های  آیا  که  کنیم  بررسی  که  است  مهم  بنابراین، 
توسعه یافته فرموله شده اند، می توانند به صورت یکپارچه به شرایط اقتصادی نوظهور نیز اعمال 
متعدد  عوامل  دادن  پیوند  با  تحقیق،  شکاف  این  به  دادن  پاسخ  برای  مطالعه،  این  شوند. 

شرکتی و داخل سازمانی با عملکرد صادراتی و اندازه گیری تاثیر آنها، تالش می کند.

1. Boyd & Solarino, (2016).
2. Cuervo Cazurra, (2012).
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1. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بازارهای  به  ود  ور خود،  تجاری  بالقوه  توانایی های  از  کامل  بهره برداری  برای  شرکت ها  امروزه 
جهت  شرکت ها  کمک  به  عالقه مند  دولت ها  همچنین  داده اند.  قرار  توجه  مورد  را  جهانی 
به  را  صادرات  ارتقای  برنامه های  توسعه یافته  کشورهای  دولت های  و  هستند  صادرات  افزایش 
می دهند  نشان  عالقه  خود  شرکت های  صادرات  توسعه  به  دولت ها  گذاشته اند.  اجرا  مرحله 
صرف  را  زیادی  منابع  دولت ها  معمواًل  است.1  اقتصادی  رشد  محرکه  نیروی  صادرات  چون 
عملکرد  بر  برنامه ها  این  تأثیر  این،  وجود  با  و  می کنند  صادرات  توسعه  به  کمک  برنامه های 
با  صادرات  توسعه  گرچه  محققین  ازنظر  است.  نگرفته  قرار  کید  تأ مورد  قاطعیت  با  صادرات 

عملکرد صادرات رابطه نزدیکی دارد ولی یکسان نیست. 
تخصصی،  و  مکمل  منابع  از  مجموعه ای  رهبری  از،  است  عبارت  منابع2،  بر  مبتنی  دیدگاه 
منابع  کسب  به  قادر  را  نیستند و شرکت  قابل معامله  به راحتی  که  بادوام  و  کمیاب  قابلیت های 
مبتنی  دیدگاه  به  توجه  با  است.  دشوار  منابع  آن  از  کردن  تقلید  همچنین  و  می سازد  اقتصادی 
تولید  فرآیند  در  که  است  سهمی  آن  از  بیشتر  شرکت،  استراتژیک  دارایی های  ارزش  منابع،  بر 
بر  مبتنی  تئوری  صادرات،  عملکرد  و  استراتژی  مفهومی  مدل  دقیق تر  گسترش  به منظور  دارند.3 
گرفته می شود.تئوری  منابع شرکت به عنوان یک پارادایم نظری در مدیریت استراتژیک در نظر 
منابع  از  مجموعه ای  به وسیله  پایدار  رقابتی  مزیت  چگونه  که  می کند  ل  استدال منابع  بر  مبتنی 
و  هستند«  سکه  وی  دور محصوالت  و  »منابع  می آید.4  وجود  به  دارند؛  قرار  شرکت  هسته  در  که 
می شود.  امکان پذیر  محصول  بازاریابی  فعالیت های  یافتن  شرکت  به  منابع  تخصیص  به وسیله 
اطالق  شود  گرفته  نظر  در  ضعف  یا  قدرت  یک  به عنوان  بتواند  که  چیزی  هر  به  »منابع«  واژه 
که منجر به تنوع محصوالت  می گردد.5 دیدگاه مبتنی بر منابع بر ویژگی های مهم عوامل مستقلی 
استراتژیک  منابع  بر  ویکرد  ر این  می کند.  کید  تأ شرکت(  منابع  شده اند)مانند  قیمت  کاهش  یا 
نیروی  فیزیکی،  منابع  )شامل  هستند  منابعی  شرکت  استراتژیک  منابع  دارد.  کید  تأ شرکت 

1. Zou, S., & Stan, S. (1998).
2. Resource-Based View (RBV)
3. Amit and Schoemaker, (1993).
4. Barney, (1991).
5. Dhanaraj and Beamish, (2003).
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شهرت  اطالعاتی،  دانش  سازمانی،  فرآیندهای  توانمندی ها،  مانند  سازمانی  منابع  و  انسانی 
کمیاب بوده و جایگزینی و تقلید آن هزینه زا باشند . که ارزشمند و  سازمان و ...( 

تأثیر  صادراتی"  عملکرد  عنوان"تعیین کننده های  تحت  مقاله ای  در   ،)2001( الچینی  استر 
قرار  بررسی  مورد  ایتالیا  در  تولیدی  شرکت   4005 در  را  صادراتی  عملکرد  بر  را  تعیین کننده  چند 
بر عملکرد صادراتی  توسعه  و  تحقیق  و  تکنولوژی  اندازه شرکت،  که  رسید  نتیجه  این  به  و   داد 

تأثیر مثبت دارند.
کشورهای  در  صادراتی  عملکرد  عنوان"تعیین کننده های  تحت  مقاله ای  در  دیک1،  وان 
داده ای  پایگاه  از  استفاده  با  اندونزی"  در  تولیدی  شرکت های  موردی  مطالعه  در حال توسعه: 
اندونزی  شرکت های  صادراتی  رفتار  تحلیل  به   1995 سال  در  فعال  تولیدی  شرکت های  تمام 
بین  معکوس   U شکل  به  رابطه  یک  می شود:  خالصه  این صورت  به  اصلی  نتایج  پرداخت. 
صادراتی  عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر  خارجی  مالکیت  دارد،  وجود  آن  صادرات  و  شرکت  اندازه 
شرکت های  درنهایت  و  دارند  منفی  رابطه  صادراتی  عملکرد  با  ماهر  کارکنان  دارد،  شرکت ها 

جوان بیشتر از  شرکت های قدیمی  تمایل به صادرات دارند.
نمونه ای  صادرات"  تصمیمات  و  عنوان"تکنولوِژی  تحت  مقاله ای  در  همکاران2،  و  یانگ 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  تایوانی  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از 
و  کار  نیروی  مهارت  شرکت،  اندازه  توسعه،  و  تحقیق  تکنولوژی،  به وسیله  شرکت ها  صادرات 

کار تحت تأثیر است. بهره وری نیروی 
و  کوچک  تولیدی  بنگاه های  صادراتی  گرایش  و  عنوان"شدت  تحت  مقاله ای  در  گومید3 
و معنی داری  مثبت  به طور  قابلیت صادراتی شرکت  که  کرد  آفریقای شمالی" عنوان  متوسط در 
اطالعات  به  دسترسی  و  مالی  منابع  به  دسترسی  رقابت،  سن)تجربه(،  شرکت،  اندازه  به وسیله 

است. تأثیرپذیر 
سطح  در  صادراتی  کشش  و  اندازه  عوامل،  عنوان"محتوای  تحت  مقاله ای  در  ورمولن4، 
که  دریافت  بلژیک  در  خدماتی  و  تولیدی  شرکت   446 داده های  از  استفاده  با  شرکت" 

1. Van Dijk, M. (2002).
2. Yang et al, (2004).
3. Gumede, (2004).
4. Vermeulen, P. (2004).
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بزرگ تری  اندازه  که  برخوردار هستند و همچنین شرکت هایی  زیادی  از سرمایه  که  شرکت هایی 
دارند، از عملکرد صادراتی بهتری برخوردار می باشند.

صادرات:  عملکرد  و  شرکت  نوآوری  عنوان  با  که  پژوهشی  در   )2013( همکاران  و  بوسو 
برخی  چه  گر  ا می کند  ادعا  است  شده  انجام  ساختاری  احتماالت  و  شبکه،  محیط زیست، 
اما  است،  یافته  افزایش  صادرات  موفقیت  با  سازمانی  نوآوری  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
نمی شود.  درک  خوبی  به  می شود،  شرکت ها  نوآوری  فعالیت های  افزایش  باعث  که  شرایطی 
عوامل  و  بازاریابی  شبکه ای  قابلیت  تاثیر  تا  نموده اند  استفاده  اجتماعی  سرمایه  نظریه  از  آنها 
به دست  صادرات  و  سازمانی  عملکرد  رابطه  بر  محیطی  خارجی  عوامل  همچنین  و  ساختاری 
صادرات  بازارهای  در  فعال  شرکت های  برای  نوآوری  که  می دهد  نشان  آنها  یافته های  بیاید. 
وابط  ر نیز  ساختار یافته تر  و  قوی تر  شبکه ای  قابلیت های  است.  سودمند  بسیار  پویا  و  رقابتی 
ساده ای  کار  یک  شرکت ها  نوآوری  مدیریت  همچنین  می دهد.  افزایش  را  صادرات  نوآوری 
و  خارجی  محیطی  شرایط  به  را  سازمانی  نوآوری  سطوح  باید  صادراتی  سازمان های  و  نیست 

قابلیت ها و سازه های داخلی برسانند.
و  کوچک  بنگاه های  شدن  بین المللی  عنوان"استراتژی  تحت  مقاله ای  در  نیتو1،  و  فرناندز 
و  تحقیق  اندازه،  سن،  با  معنی داری  و  مثبت   به طور  صادرات  میزان  که  کردند  متوسط"بیان 

کوچک و متوسط اسپانیایی رابطه دارد. توسعه و مالکیت خارجی بنگاه های 
کوچک  بنگاه های  در  صادرات  و  »نوآوری  عنوان  تحت  مقاله ای  در  همکاران2،  و  گوک 
مهم  تعیین کننده های  به عنوان  شرکت  اندازه  و  تکنولوژی  که  کردند  بیان  ویتنامی«  متوسط  و 

کوچک و متوسط ویتنامی می باشند. صادرات در بنگاه های 
بر عملکرد صادرات:  ویژگی های صنعت  »تأثیر  عنوان  مقاله ای تحت  در  و همکاران3،  گانر 
کشور« به بررسی پنج ویژگی صنعت)میزان سرمایه، تحقیق و توسعه، بهره وری نیروی  بررسی سه 
باال،  تمرکز  سطح  میزان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  پرداختند  عمر(  چرخه  و  تمرکز  سطح  کار، 
صادراتی  عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر  صنعت  عمر  چرخه  و  کار  نیروی  بهره وری  توسعه،  و  تحقیق 

دارد، درحالی که میزان سرمایه بر عملکرد صادراتی تأثیر منفی دارد.

1. Fernandez and Nieto, (2006).
2. Ngoc  et al, (2008).
3. Guner et al, (2010).
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بررسی  به  بهره وری و صادرات«  و توسعه،  یانگ و چن1، در مقاله ای تحت عنوان»تحقیق 
تأیید  از  کی  حا بررسی  پرداختند.  صادرات  و  بهره وری  بر  توسعه  و  تحقیق  واحد  فعالیت  تأثیر 

تأثیر مثبت تحقیق و توسعه هم بر بهره وری و هم بر صادرات است.
وی عملکرد  کارآفرینی بر ر پژوهشی توسط شان، سانگ و جو )2015( با هدف بررسی عامل 
موجود  تحقیقات  است  شده  بیان  پژوهش  این  در  است.  شده  انجام  نوآوری  میانجی  نقش  و 
و  به عملکرد  کارآفرینی  که چگونه جهت گیری  بررسی می کند  کارآفرینی عمدتًا  در جهت گیری 
کمک می کند. این مطالعه یک مدل مفهومی را برای بررسی اینکه  نرخ بقای مؤسسات جدید 
می کند،  میانجی گری  را  عملکرد  و  کارآفرینی  جهت گیری  بین  وابط  ر نوآوری  سرعت  چگونه 
انجام شده است. نتایج نشان می دهد عالوه بر تاثیر چالش های سنتی، سرعت نوآوری سریع تر 

منجر به عملکرد بیشتر می شود. ریسک پذیری، سرعت افزایش نوآوری را افزایش نمی دهد.
کوچک و متوسط در  کسب و کارهای  رادهان و داس2، در مقاله ای تحت عنوان"صادرات 
این  به  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  هندی  شرکت های  در  را  صادرات  کننده  تعیین  عوامل  هند" 
شرکت های  صادراتی  فعالیت  بر  میزبان  کشور  سرانه  درآمد  و  شرکت  اندازه  که  رسیدند  نتیجه 
باید  ارتقای عملکرد صادراتی  برای  این شرکت ها  تاثیر می گذارد و همچینین  و متوسط  کوچک 

از تکنولوژی های خارجی بیشتر از تحقیق و توسعه داخلی بهره بگیرند. 
بر  اخیر  مطالعات  ارزیابی  و  تهیه  هدف  با   )2016( هی  و  سوسا  چن،  توسط  پژوهشی 
منتشر  مقاله   124 پژوهش،  این  در  است.  شده  انجام  صادرات  عملکرد  تعیین کننده های 
بررسی  صادرات  عملکرد  کننده  تعیین  عوامل  ارزیابی  برای   2014 تا   2006 سال های  بین  شده 
شده  انجام  سال  نه  این  طول  در  توجهی  قابل  پیشرفت های  که  داد  نشان  نتایج  است.  شده 
توجه  مورد  آماری  تعصبات  و  داده ها  کیفیت  شده اند،  شناسایی  جدید  متعدد  عوامل  است: 
در  صادرات  عملکرد  است.  شده  گرفته  نظر  در  مستقیم  غیر  و  متقابل  وابط  ر و  داده اند  قرار 
یافته های  ادغام  مقاله  این  در  کرده است.  به خود جلب  را  بیشتری  توجه  اخیر  طول دهه های 
وش شناختی،  ر و  نظری  زمینه  دو  هر  در  که  می دهد  نشان  بر عملکرد صادراتی  اخیر  مطالعات 

بیشتر باید به این موضوع پرداخت.

1. Yang, C. H., & Chen, Y. H. (2012).
2. Pradhan and Das, (2012).
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گرفتن  ون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر  ریکاردو1 در تحقیقی به بررسی اثر عوامل در
از  تأثیر عوامل سازمانی متشکل  نقش مدیریت دانش پرداخته است. در این پژوهش به بررسی 
گرفتن نقش مدیریت  فرهنگ سازمانی، ساختار و راهبرد سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر 
و  سازمانی  راهبرد  سازمانی،  فرهنگ  مثبت  تأثیر  از  کی  حا نتایج  می شود.  پرداخته  دانش 
مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی بود در حالیکه تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد قابل توجه 
نبود. از طرفی نقش مدیریت دانش به عنوان میانجی برای متغیرهای فرهنگ سازمانی و راهبرد 
مربوط  فرایندهای  مدیریت  بهبود  گفت  می توان  نتیجه  در  گرفت.  قرار  تأیید  مورد  نیز  سازمانی 
افزایش  به  منجر  است،  سازمانی  راهبرد  و  فرهنگ  چون  عواملی  از  متأثر  که  سازمانی  دانش  به 

عملکرد سازمانی می شود. 
وی عملکرد صادرات شرکت  گیبوچی )2016( به بررسی تاثیر انواع مختلف نوآوری بر ر آزار و 
پرداخته اند. در این پژوهش، فرضیه های مربوط به رابطه بین نوآوری سازمانی و تکنولوژیکی و 
داده های  از  استفاده  با  معادالت ساختاری  از مدل سازی  استفاده  با  عملکرد صادرات شرکت 
که  می دهد  نشان  آنها  نتایج  است.  گرفته  قرار  آزمایش  مورد  سوئدی  صادرات  شرکت   218
بر  عالوه  می دهد.  افزایش  مستقیم  غیر  و  مستقیم  به طور  را  صادراتی  عملکرد  سازمانی  نوآوری 

این، نوآوری های تکنولوژیک و نوآوری بنیادی، عملکرد صادرات را توسعه می دهد. 

1-1. عملکرد صادراتی

نمود.  ارزیابی  آن  صادراتی  عملکرد  با  می توان  را  صادرات  امر  در  شرکت  یک  موفقیت  میزان 
دارد  وجود  مرکب  و  غیرمالی  مالی،  مختلف  معیار  سه  صادراتی،  عملکرد  سنجش  برای 
موفقیت،  نظیر  معیارهایی  و  مالی  معیارهای  ازجمله  رشد  و  سود  فروش،  چون  .معیارهایی 
نیز  مرکب  می آیند.معیارهای  شمار  به  غیرمالی  معیارهای  ازجمله  اهداف  به  دستیابی  رضایت، 
نتایج  به عنوان  صادراتی  عملکرد  بناشده اند.  عملکردی  معیارهای  از  متنوعی  انواع  اساس  بر 
بر  پژوهش  گذشته،  دهه  طول  در  می شود.2  تعریف  بین المللی  فروش  از   شرکت  کسب شده  
با این  وجود، هیچ تعریف  کرده است.  افزایش پیدا وی عملکرد صادرات به طور قابل توجهی  ر
نتایج  به  صادرات  عملکرد  کلی  طور  به   اما  است،  نشده  ارائه  صادرات  عملکرد  از  یکسانی 

1. Rikardo
2. Baldauf et al., (2000).
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رفتار  صادرات  عملکرد  دارد.1  اشاره  خارجی  بازار  و  داخلی  بازار  در  شرکت ها  فعالیت  کلی 
معین  نقطه  یک  در  بین المللی  حوزه  در  قابلیت هایش  و  منابع  از  استفاده  در  را  شرکت  خاص 
موفقیت  در  کلیدی  شاخص  یک  به عنوان  شرکت  صادرات  عملکرد  می دهد.  نشان  زمان  از 
صادرات  عملکرد  موفقیت  شرکت ها،  برای  می شود.  محسوب  شرکت  صادراتی  عملیات 
نشان دهنده میزان دستیابی شرکت به اهداف_ اقتصادی و غیراقتصادی_  در حوزه بین المللی 
به کار  صادرات  موفقیت  سنجش  معیار  به عنوان  متغیرها  از  زیادی  تعداد  اینکه  باوجود  است.2 
برده شده، اما چندین معیار سنجش به طور قابل توجهی بیشتر از بقیه مورداستفاده قرار می گیرد 
سوددهی  صادرات،  فروش  رشد  فروش(،  به کل  صادرات  صادرات)نسبت  شدت  مانند، 
که  محدودیت هایی  با  مواجهه  در  کلی3  عملکرد  از  رضایت  صادرات،  بازار  سهم  صادرات، 
و  کوچک  شرکت های  خصوصًا  دارد،  وجود  شرکت ها  از  مالی  اطالعات  آوردن  دست  به  در 
استفاده  صادرات  عملکرد  غیراقتصادی/غیرمالی  سنجش های  از  محققان  از  برخی  متوسط، 
در  موفقیت  کسب  مانند:  می گیرد،  به کار  را  کی/نگرشی  ادرا سنجش های  ویکرد  ر این  می کنند. 

صادرات، دستیابی به اهداف صادرات و رضایت از عملکرد صادرات.4

1-2. مالکیت

لزومًا  شرکت ها  مالکیت  است.  مالکیت  شرکت ها،  صادرات  بر  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی 
دولتی،  عمومی،  خصوصی،  شود:  طبقه بندی  گروه  چندین  به  می تواند  و  نیست  انحصاری 
مالکیت  از  نوع دیگر  دو  مالکیت خارجی.  و  مالکیت محلی  کتی، سرمایه گذاری مشترک،  شرا

فرانشیز و شرکت های تعاونی می باشد.5 دربرگیرنده 
اقتصاددانان  از  بسیاری  و  است  بهره وری  بر  تأثیرگذار  متغیرهای  از  یکی  مالکیت  نوع 
درنتیجه  و  بهره وری  و  کارایی  از  عمومی  بخش  به  نسبت  خصوصی  بخش  که  اعتقاددارند 
که برای این مسأله ارائه می شود،  تری برخوردار است. یکی از دالیل عمده ای  قدرت رقابت باال
بنگاه های  اغلب  که  چرا است،  رقابتی  محیط  از  دولت  مالکیت  تحت  بنگاه های  بودن  دور 

1. Stoian  et al., (2011).
2. Beleska-Spasova, (2014).
3. Sousa, (2004).
4. Ibeh and Wheeler, (2005).
5. Marandu, E. E. (2011).
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دولتی به دلیل برخورداری از حمایت های یارانه ای دولت انگیزه ای برای رقابت ندارند. 1
با مالکیت خصوصی دارای بهره وری  تا بنگاه ها  گرچه همه ی این عوامل باعث می شود    ا
ود به بازارهای صادراتی در آن ها بیش تر باشد؛ برخی  تری باشند و توان ور و قدرت رقابت باال
درجه ی  نیازمند  صادراتی  بازارهای  به  ود  ور که  کرده اند  کید  تأ نکته  این  بر  نیز  مطالعات  از 
دولتی  بنگاه های  از  کمتر  به مراتب  خصوصی  بنگاه های  در  که  است  ریسک پذیری  از  معینی 
هزینه های  در  تخفیف  و  تعرفه ای  معافیت های  برخی  از  دولتی  بنگاه های  هم چنین  می باشد.2 
ود آن ها را به بازارهای صادراتی تسهیل می کند، بنابراین در  که ور حمل  و نقل برخوردار هستند 
مطالعات  کرد.  کلی  نتیجه گیری  نمی توان  بنگاه  صادراتی  عملکرد  بر  مالکیت  تأثیر  با  ارتباط 
مثبت  اثر  نشان دهنده ی  ماراندو3  مطالعه ی  است.  داشته  پی  در  را  متناقضی  نتایج  نیز  تجربی 
بنگاه  صادراتی  عملکرد  بر  خصوصی  مالکیت   منفی  اثر  نشان دهنده ی  هیگمیر4  مطالعات  و 
و  است  وابسته  خصوصی  بخش  عملکرد  به  صادرات  بر  متغیر  این  اثر  که  نظرمیرسد  به  است. 
معکوس  حتی  و  تضعیف  را  صادرات  بر  خصوصی سازی  اثر  می تواند  بخش  این  کارایی  عدم 

کند.

کارکنان 1-3. مهارت 

سرمایه ی  همان  یا  انسانی   نیروی  مهارت  کیفیت  است  محققان  توجه  مورد  که  دیگری  متغیر 
درنتیجه  و  کار  نیروی  بهره وری  که  می رود  انتظار  کار  نیروی  کیفیت  افزایش  با  است.  انسانی 
بازارهای  به  ورود  امکان  و  داشته  بیشتری  رقابت  توان  بنگاه  و  یابد  کاهش  تولید  هزینه های 
حرفه ای  کارکنان  نسبت  به عنوان  انسانی  نیروی  مهارت  شدت  نسبت  باشد.5  داشته  را  جهانی 
کارکنان  است.6  شده  گرفته  نظر  در  شده اند،  گرفته  به کار  شرکت  به وسیله  که  کارکنانی  به کل 
و  مهندسی  علمی،  حوزه های  در  باال  به  دیپلم  مدرک  با  کار  نیروی  در بر گیرنده ی  حرفه ای 
کارآمد است. لفه بره و لفه بره۷ نشان  مهارت های مدیریتی مورد نیاز برای فعالیت های تولیدی 

1. Parker and Martin, (1995).
2. Dosoglu-Guner, (2001).
3. Marandu, (2011).
4. Hagemejer, (2007.
5. Papadogonas et al., (2007).
6. Lal, (2002).
7. Lefebvre, E., & Lefebvre, L. (2001.
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کل شاغالن، میزان صادرات  کار با سطح تحصیالت باال در  که با افزایش سهم نیروی  داده اند 
هکشر- بین الملل)تئوری  تجارت  سنتی  تئوری  اساس  بر  دیگر  سوی  از  می یابد.  افزایش  بنگاه 
انسانی  نیروی  آموزش  در  سرمایه گذاری  فراوان،  ماهر  غیر  انسانی  نیروی  با  کشورها  در  اوهلین(  
کاهش صادرات می انجامد. چندین مطالعه تجربی نیز نشان دهنده ی  بسیار هزینه بر است و به 
کشورهای اندونزی و برزیل بوده است1 و همچنین  اثر منفی سرمایه ی انسانی بر عملکرد صادراتی 
گنر3،  وا و  برنارد  ندارد.  تأثیر  بر صادرات  مهارت  میزان  که  کردند  استدالل  و سیدهارتان2   کومار 

که شرکت هایی با میزان مهارت باال فرصت بیشتری برای صادرات دارند. کردند  بیان 

1-4. تحقیق و توسعه

کند. تئوری  کمک  تحقیق و توسعه ممکن است به طور غیرمستقیم به افزایش عملکرد صادرات 
توسعه   و  تحقیق  می کند4.  کید  تأ صادرات  برای  توسعه  و  تحقیق  اهمیت  بر  بین الملل  تجارت 
تحقیق  در  سرمایه گذاری  می شود،  سنجیده  فروش  به کل  توسعه  و  تحقیق  کل  هزینه  به وسیله 
و  عملیاتی  کارایی  محصول،  توسعه  مانند  بخش هایی  در  تا  می سازد  قادر  را  شرکت  توسعه  و 

کنند.5 رقابتی تر عمل  کاهش هزینه 
کند. به هنگام  ایفا  کلیدی در بهره وری صادرات  تحقیق و توسعه ممکن است یک نقش 
که  شرکت هایی  صادراتی-  بازارهای  به  ود  ور از  اطمینان  عدم  و  کی  استهال هزینه های  ایجاد 
به  می توان  کنند-  غلبه  بازارهایی  چنین  به  ود  ور موانع  بر  می توانند  دارند  بیشتری  بهره وری 
تصمیمات  کرد.  اشاره  صادرات  تعیین کننده های  از  یکی  به عنوان  توسعه  و  تحقیق  اهمیت 
ونی واحد تحقیق و توسعه می تواند به طور مثبت عملکرد صادرات را تحت تأثیر قرار دهد.6  در
که از فعالیت های تحقیق و توسعه به منظور توسعه ظرفیت جذب استفاده می کنند  شرکت هایی 
را  صادرات  بازارهای  به  ود  ور موانع  چشمگیری  به طور  نه تنها  دیگر  شرکت های  با  مقایسه  در 
دریافتند  محققین  واقع  در می کنند.۷  کمک  صادرات  عملکرد  بهبود  به  بلکه  می دهند  کاهش 

1. Wilmore, 1992؛ Ramstetter, 1999؛ Van Dijk, (2002).
2. Kumar and siddharthan, (1994).
3. Bernard and Wagner, (2001).
4. Czarnitzki and Wastyn, (2011).
5. Reis, J., & Forte, R. (2014)..
6. Yang and Chen, (2012).
7. Wang, (2014).
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کمک  شرکت ها  به  که  دارد  همراه  به  را  نامشهودی  مزایای  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  که 
کنند.1 تجربه صادراتی، بنگاه را به سرمایه گذاری در تکنولوژی  می کند تا بر موانع صادرات غلبه 
گسترش صادرات، بازار خارجی و داخلی بزرگ تر شده و به دنبال آن  تحریک می کند؛ زیرا با 

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سودآور می گردد. 

1-5. شدت سرمایه

می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  صادرات  و  بهره وری  که  است  شرکت  مهم  مشخصه  سرمایه 
که سرمایه بیشتری دارند، بر عملکرد صادرات اثر می گذارند.2 منابع مالی صادرات  شرکت هایی 
رقابتی  تا  می دهد  اجازه  آن ها  به  که  می شود  مربوط  صادراتی  شرکت های  دسترس  در  منابع  به 
بازارهای بین المللی، حمایت مالی به عنوان  از دیدگاه  بازارهای خارجی داشته باشند.  مؤثر در 
کوچک  کوچک و متوسط است. برای بنگاه های  یک منبع اساسی برای صادرات بنگاه های 
است.  اهمیت  حائز  بین المللی  بازارهای  به  ود  ور جهت  از  مالی  منابع  به  دسترسی  متوسط  و 
را برای  کمک می کند و شرایط  کاهش هزینه  میزان سرمایه به پیشرفت تکنولوژیکی عملیات و 
عملکرد  و  سرمایه  میزان  بین  مثبت  رابطه  ما  بااین حال،  می سازد.  مهیا  خارجی  بازار  به  ود  ور
موفقیت  می تواند  سرمایه  میزان  که  می کند  ل  استدال کلین3  وا می کنیم.  پیش بینی  را  صادرات 
که میزان سرمایه تأثیر منفی بر  گانر و همکاران4، نشان دادند  صادرات را ارتقا دهد. در مقابل، 

عملکرد صادراتی دارد.

1-6. تکنولوژی

در  سرمایه گذاری  کند.  تعیین  صادرات  برای  را  شرکت  پتانسیل  می تواند  متعددی  عوامل 
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  فناوری  می کند.5  کمک  صادرات  برای  ظرفیت  ایجاد  به  تکنولوژی 
و  رشد  در  که  برتر،  فناوری  به خصوص  است  مطرح  کشورها  صنعتی  و  اقتصادی  توسعه  عوامل 
تجارت  عرصه  در  رقبا  دیگر  از  گرفتن  سبقت  در  و  است  مؤثر  بسیار  کشورها  آن  صنعت  ترقی 

1. Baum et al, 9(2012)
2. Yang and Chen, (2012)).
3. Wakelin, (1998).
4. Guner et al., (2010).
5. Adeoti, (2008).
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تولید و صادرات  که در  فناوری هایی  ایفا می کند. در میان تقسیم بندی  به سزایی  جهانی نقش 
فناوری  با  صنایع  ساده،  فناوری  با  صنایع  گرا،  منبع  است)صنایع  مدنظر  صنعتی  محصوالت 
کشورها  متوسط و صنایع با فناوری برتر(، صنایع با فناوری برتر از جایگاه خاصی در بعضی از 
برخوردار است. بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع، تکنولوژی یکی از مهم ترین منابع مزیت رقابتی 
که شرکت هایی با تکنولوژی پیشرفته  محسوب می شود. مطالعات تجربی پیشین نشان می دهد 
در مقایسه با شرکت های دارای تکنولوژی ضعیف، نتایج صادراتی بهتری را به دست آورده اند.1 
ایفا  صادرات  عملکرد  در  نقشی  هیچ  تکنولوژی  که  کردند  وبیان  همکاران2  و  کاتسومایتیس 
عملکرد  در  مهم  تعیین کننده ی  یک  به عنوان  را  تکنولوژی  دیگر  محققان  درحالی که  نمی کند. 

گرفته اند.3 صادرات در نظر 

1-7. تنوع محصول

چندین پژوهش به رابطه مثبت بین تنوع و عملکرد شرکت پی برده اند.4 درحالی که پژوهش های 
که بین تنوع و عملکرد رابطه منفی وجود دارد.5 از همان ابتدا، محققان  ل می کنند  دیگر استدال
محصول  بازارهای  به  شرکت  فعالیت های  گسترش  بر  و  دادند  قرار  توجه  مورد  را  محصول  تنوع 
را  جدیدی  محصول  شرکت  یک  که  زمانی  که  کردند  بیان  محققان  این  کردند.  تمرکز  جدید 
متغیر  ایجاد می کند.6  را  ارتباطی جدید  مکانیزم های  و  تغییر می کند  ماهیتش  بازار می کند،  وارد 
ل  تنوع محصول به وسیله تعداد بازارهای و تعداد محصوالت موردسنجش قرار می گیرد. استدال
که منجر به افزایش  که تنوع محصول فرصت های صادراتی بیشتری را مهیا می سازد  شده است 
واقع، انتظار یک ارتباط مثبت بین تنوع محصول و فروش خارجی  شدت صادراتی می شود. در

در تئوری تجارت جدید ریشه دارد. ۷

1. Stoian, M. C., Rialp, A., & Rialp, J. (2011).
2. Cotsomitis et al.,  (1991).
3. Kumar, N., & Siddharthan, N. S. 1994؛ Lal, K. (2002).
4. Jacquemin and Berry, 1979؛ Jose  et al., (1986).
5. Berger and Ofek, (1995).
6. Ramanujam and Varadarajan, (1989).

۷. آیر، )2010(.
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1-8. تحصیالت      

بهره وری  به  منجر  و  می دهد  افزایش  را  مهارت  تحصیالت،  انسانی،  سرمایه ی  تئوری  طبق  بر 
که تحصیالت از طریق ارائه ی مهارت ها و دانش افزایش می یابد و درنتیجه  می شود. تصور می شود 
کارایی را باال می برد1. با افزایش میزان تحصیالت و آموزش افراد شاغل، توانایی آن ها در استفاده 
کارایی تکنیکی می گردد. تعریف  از فناوری مدرن در تولید، افزایش یافته و این امر باعث افزایش 
محدود  بسیار  گستردگی  عین  افراد«در  تولیدی  ظرفیت  بهبود  و  »ارتقا  به عنوان  انسانی  سرمایه 
و عالقه مندتر  روشنفکرتر  اقدامات خارجی  کارکنان تحصیل کرده در  که  انتظار می رود  می باشد. 
باشند، درنتیجه تمایل بیشتری به بررسی عینی مزایا و مضرات صادرات دارند. همچنین بادانش 

که دارند می توانند عملکرد صادرات را افزایش دهند.2 و قابلیتی 

1-9. دارایی ها

مورد  گسترده ای  به طور   ،SMEs به  اشاره  بدون  بزرگ  شرکت های  برای  ادبیات  در  رابطه  این 
بزرگتر  شرکت های  از  کوچکی  نمونه های  نمی توانند  SME ها  اما  است.  گرفته  قرار  بررسی 
با  مالحظه ای  قابل  به طور  آن ها  بین المللی  و  استراتژیک  سیاست های  و  مشی ها  خطی  باشند. 
نمی تواند  بزرگ  شرکت های  مورد  در  تحقیق  نتایج  بنابراین،  است.3  متفاوت  بزرگ  شرکت های 

کوچکتر تعمیم داده شود.  به طور خودکار به شرکت های 
کسب و کار های  کشیده شده، اما  دارایی ها به طور سنتی به عنوان محدودیت منابع به تصویر 
کرده اند.  غلبه  محدودیت  این  بر  فرد  به  منحصر  دارایی های  داشتن  با  متوسط  کوچک 
برای  به نوعی منابع منحصر دارند.4  نیاز  پایدار،  رقابتی  آوردن مزیت  شرکت ها جهت به دست 
کسب و کار های بین المللی، به دلیل وجود محیط جهانی رقابتی و پویا، داشتن چنین ویژگی ای 
از  بلند مدت تعدادی  توسعه  به  متمایز بستگی  بودن دارایی های  دارا  به نظرمی رسد.5  ضروری 

عوامل ویژه شرکتی و عوامل ویژه محیطی دارد.

1. Menon, (2010).
2. Ortega  et al., (2005).
3. Dana et al,. (1999).
4. Barney, (1991).
5. Oviatt and McDougall, (1994).
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1-10. اندازه شرکت

گرفته می شود.  نظر  منابع سازمانی در دسترس در  برای  به عنوان شاخصی  اندازه شرکت  اغلب 
و  هستند  دارا  را  بیشتری  تولید  ظرفیت  همچنین  و  مالی  و  انسانی  منابع  بزرگتر  شرکت های 
ل شده  این، استدال بر  به دست می آورند. عالوه  را  تری  باال از مقیاس  ناشی  سطح صرفه جویی 
می سازد  قادر  را  آنها  که  دارند  را  خاص  منابع  از  بیشتری  مقدار  بزرگتر  شرکت های  که  است 
صرفه جویی  سازمانی،  منابع  گیرند1.  به کار  صادراتی  فعالیت های  برای  را  بیشتری  اقدامات  تا 
اساسی  عامل  سه  بین المللی،  فعالیت های  در  موجود  ت  خطرا  از  برداشت  و  مقیاس  به  نسبت 
 . باشد  مرتبط  صادراتی  عملکرد  با  مثبت  به طور  شرکت  اندازه  تا  می شوند   باعث  هستندکه 

جدول 1- مختصری از تحقیقات مرتبط انجام شده 

یافته های پژوهشمتغیرهانمونه/روش تحقیقنویسنده

حقیقی و 
همکاران 

)1381(

شرکت های تولیدکننده 
صادراتی مواد غذایی 
واقع در استان تهران/ 

مدل یابی معادالت 
ساختاری

اندازه شرکت، تجربه 
صادراتی، مزیت های 

رقابتی، تعهد صادراتی، 
کانال صادرات هزینه های 

تبلیغات و عملکرد 
صادراتی

کی از تأیید روابط معنی دار میان عوامل  یافته ها حا
دهگانه و عملکرد صادراتی این شرکت ها می باشد.

محمدزاده 
و سجودی 

)1390(

داده های مقطعی 
بنگاه های  صنعتی/ مدل 

رگرسیون توبیت و همکن

عملکرد صادرات، شدت 
صادرات، اندازه بنگاه، 

نوآوری، مالکیت و سرمایه 
انسانی 

 بنگاه ها با اندازه ی بزرگ تر، هزینه ی واحد نیروی 
کار پایین تر، نسبت موجودی سرمایه ی فیزیکی به 
به صادرات  بیشتری  احتمال  با  بیشتر،  کار  نیروی 
مبادرت می کنند و دارای شدت صادرات بیشتری 
هستند. فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه تأثیر 
سرمایه ی  اثر  اما  دارد؛  صادراتی  عملکرد  بر  مثبت 
انسانی و مالکیت در بخش صنعت ایران معنی دار 

نیست.

سلمانی 
و عبدی 
)1392(

گروه صنعتی مواد   23
غذایی  و آشامیدنی / 

اثرات تصادفی

تحقیق و توسیعه، نرخ ارز، 
تقاضای داخلی و عملکرد 

صادراتی

صادرات  بر  مثبت  تأثیر  داخلی  توسعه  و  تحقیق 
ایران  اقتصاد  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  صنعت 
ارز واقعی دارای  نرخ  داشته است. همچنین متغیر 
تأثیر مثبت و متغیرهای تقاضای داخلی و شاخص 
بر  منفی  تأثیر  دارای  نیز  صادراتی  کاالهای  قیمت 
بوده  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  صنعت  صادرات 

است.

1. استوین و همکاران،)2010(.
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یافته های پژوهشمتغیرهانمونه/روش تحقیقنویسنده

لیف بور و 
لیف بور 

)2001(

کوچک و  3032 بنگاه 
متوسط تولیدی/رگرسیون 

توبیت

سایز، سن، هزینه های 
تحقیق و توسعه، دانش 
و ظرفیت های فناوری-

تجاری

عامل  یک  تکنولوژی  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
تاثیرگذار بر صادرات صنعتی است.

استرالچینی 
)2001(

4005 شرکت فعال 
صادراتی/رگرسیون

اندازه، حجم فروش، 
تکنولوژی، تحقیق و 

توسعه، عملکرد صادراتی

بر  توسعه  و  تحقیق  و  تکنولوژی  شرکت،  اندازه 
عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارند.

وان دیک 
)2002(

شرکت های تولیدی فعال 
در زمینه صادرات در سال 

1995/ رگرسیون توبیت

اندازه شرکت، نیروی 
کارماهر، تحقیق و توسعه، 

آموزش، شدت سرمایه، 
تجربه 

یک رابطه به شکل U معکوس بین اندازه شرکت و 
صادرات وجود دارد، مالکیت خارجی تأثیر مثبت 
ماهر  کارکنان  دارد،  شرکت ها  صادراتی  عملکرد  بر 
با عملکرد صادراتی رابطه منفی دارند و درنهایت 
قدیمی   شرکت های  از   بیشتر  جوان  شرکت های 

تمایل به صادرات دارند.

ورمولن 
)2004(

کوچک  446 شرکت 
و متوسط در بلژیک / 

رگرسیون توبیت

اندازه شرکت، سرمایه 
انسانی، شدت سرمایه، 

عملکرد صادراتی

و  برخوردارند  زیادی  سرمایه  از  که  شرکت هایی 
دارند،  بزرگ تری  اندازه  که  شرکت هایی  همچنین 

از عملکرد صادراتی بهتری برخوردارند

یانگ و 
همکاران 

)2004(

کوچک و  ۷۷94 شرکت 
متوسط تایوانی/ رگرسیون 

چندمتغیره و همبستگی

تحقیق و توسعه تکنولوژی، 
سرمایه گذاری در آموزش 

و فروش

تحقیق  تکنولوژی،  به وسیله  شرکت ها  صادرات 
و  کار  نیروی  مهارت  شرکت،  اندازه  توسعه،  و 

کار تحت تأثیر است بهره وری نیروی 

فرناندز و نیتو 
)2006(

کوچک  شرکت های 
و متوسط اسپانیایی / 

همبستگی

مالکیت خارجی، سن، 
اندازه، تحقیق و توسعه و 

شدت صادراتی

با  معنی داری  و  مثبت   به طور  صادرات  میزان 
خارجی  مالکیت  و  توسعه  و  تحقیق  اندازه،  سن، 
رابطه  اسپانیایی  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 

دارد.

آدئوتی 
200 شرکت تولیدی در )2008(

نیجریه / همبستگی و 
رگرسیون لجستیک 

عملکرد صادراتی، اندازه 
شرکت، تکنولوژی، مهارت 

نیروی انسانی و همکاری 
تکنولوژیکی با شرکت های 

خارجی

که  است  کتورهایی  فا مهم ترین  از  شرکت  اندازه 
قرار  تأثیر  تحت  را  شرکت ها  صادراتی  پتانسیل 
به  که  می دهد  نشان  نتایج  همچنین  می دهد. 
بر  مثبتی  تاثیر  باال  مهارت  با  کارکنان  کارگیری 

صادرات دارد. 

گوک و 
همکاران 

)2008(

کوچک  شرکت های 
و متوسط ویتنامی / 

رگرسیون

گردش پول، شدت  سایز، 
سرمایه، تنوع محصول و 

عملکرد صادراتی

تکنولوژی و اندازه شرکت به عنوان تعیین کننده های 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  در  صادرات  مهم 

ویتنامی است.

گانر و 
همکاران 

)2010(

کوچک  1425 شرکت 
و متوسط پرتغالی / 

رگرسیون

شدت سرمایه، تحقیق و 
توسعه، بهره وری نیروی 

کار، جهت گیری صادرات و 
سطح تمرکز

بهره وری  توسعه،  و  باال، تحقیق  تمرکز  میزان سطح 
بر  مثبتی  تأثیر  صنعت  عمر  چرخه  و  کار  نیروی 
عملکرد صادراتی دارد، درحالی که میزان سرمایه بر 

عملکرد صادراتی تأثیر منفی دارد.

زارنیتکی 
و ویستین 

)2011(

2131 شرکت صادراتی در 
بلژیک / رگرسیون چند 

متغیره و همبستگی

سایز، سن، تحقیق و 
توسعه، شدت صادراتی، 

مهارت نیروی انسانی

به طور  توسعه  و  بررسی شده تحقیق  از میان عوامل 
کمک می کند غیرمستقیم به ارتقا عملکرد صادراتی 
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یافته های پژوهشمتغیرهانمونه/روش تحقیقنویسنده

آیر )2010(
1140 شرکت صادراتی طی 

سال های 2000-2006 /  
رگرسیون

کار، تنوع  بهره وری نیروی 
محصول، تنوع بازار، شدت 

تمرکز، سهم بازار، اندازه، 
تجربه، شدت صادرات

شرکت،  بهروری  وسیله  به  صادرات  شدت 
بازار  تعداد  و  محصول  تنوع   دولت،  مداخالت 

صادرات تاثیرپذیر است.

یانگ و چن 
)2012(

داده های شرکت های 
صنعتی /  رگرسیون

تحقیق و توسعه، بهره وری و 
عملکرد صادراتی

توسعه  و  تحقیق  مثبت  تأثیر  تأیید  از  کی  حا نتایج 
هم بر بهره وری و هم بر صادرات است.

ریس و 
فورت 

)2014(
1425 شرکت پرتغالی

شدت سرمایه، شدت 
R&D، جهت گیری 

صادرات، بهروری نیروی 
کار، تمرکز، اندازه، سن

کار  نیروی  بهره وری  وسیله ی  به  صادرات  شدت 
وسطح  تمرکز تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

 مدل مفهومی پژوهش (:1شکل )

 
 فرضیات تحقیق:

 داردیرتأثی تولیدی هاشرکتتیصادراعملکرد : نوع مالکیت بر 1فرضیه 
 یر دارد.تأثی تولیدی هاشرکت: مهارت کارکنان بر عملکرد صادراتی 2فرضیه 
 یر دارد.تأثی تولیدی هاشرکتبر عملکرد صادراتی توسعهو: تحقیق3فرضیه 
یر دارد.تأثی تولیدی هاشرکتبر عملکرد صادراتی یه سرماشدت: 4فرضیه 
 ی تولیدی اثر گذار است.هاشرکت: سطح تکنولوژی بر عملکرد صادراتی 5فرضیه 
 تولیدی کوچک و متوسط تاثیر دارد. شرکتتنوع محصوالت بر عملکرد صادراتی : 6فرضیه 
 .سطح تحصیالت کارکنان در شرکت های تولیدی در عملکرد صادراتی آنها اثر دارد: 7فرضیه 
 :  نرخ بازگشت دارایی ها بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تاثیر دارد.8فرضیه 
 : اندازه یک شرکت تولیدی در عملکرد صادراتی آن تاثیر گذار است. 9فرضیه 

 
پژوهشروش  -3

سرمایهشدت   

 مالکیت

 مهارت کارکنان

 تکنولوزی

 تحصیالت

 تنوع محصول

 تحقیق و توسعه

  نوع صنعت

 عملکرد صادراتی
Export Performance 

 فروش

 عوامل ویژه شرکتی
Firm Specific Factors 

 نرخ بازگشت دارایی

 اندازه شرکت

نمودار 1- مدل مفهومی پژوهش

فرضیات تحقیق

فرضیه 1: نوع مالکیت بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تأثیر دارد.	 
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کارکنان بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تأثیر دارد.	  فرضیه 2: مهارت 
فرضیه 3: تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تأثیر دارد.	 
فرضیه 4: شدت سرمایه  بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تأثیر دارد.	 
فرضیه 5: سطح تکنولوژی بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی اثر گذار است.	 
کوچک و متوسط تاثیر دارد.	  فرضیه 6: تنوع محصوالت بر عملکرد صادراتی شرکت  تولیدی 
کارکنان در شرکت های تولیدی در عملکرد صادراتی آنها اثر دارد.	  فرضیه ۷: سطح تحصیالت 
فرضیه 8:  نرخ بازگشت دارایی ها بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تاثیر دارد.	 
فرضیه 9: اندازه یک شرکت تولیدی در عملکرد صادراتی آن تاثیر گذار است. 	 

2. روش پژوهش

در  آن  یافته های  زیرا  است.  کاربردی  تحقیق  یک  شناختی  اهداف  نظر  از  حاضر  پژوهش 
پژوهش  این  به کاربرده می شود.  کشور  واقعی  و  اجرایی  مسائل  برای حل  موردمطالعه  کشورهای 
پژوهش،  این  هدف  واقع  در است.  مقطعی  تک  پیمایشی  نیز  مطالعه  نوع  و  ماهیت  ازنظر 
مشخص  جامعه  یک  از  مشخص  زمانی  مقطع  یک  در  اطالعات  کشف  و  تبیین،  توصیف، 

است. 
ایران  آمار  مرکز  صنعتی  کارگاه های  سرشماری  طرح  از  پژوهش  این  آماری  داده های  تمامی 
آن ها  بین  از  که  می باشد  فعال  کارگاه   1469۷ شامل  که  است  به  دست  آمده   1393 سال  در 
کارگاه های دارای فعالیت صادرات )فروش صادراتی( استخراج شده اند. طبق آمار  شرکت ها و 
کارکن و بیشتر  کارگاه صنعتی 10 نفر  و ارقام موجود در مرکز آمار ایران در سال 1393 تعداد 1381 
و  داده ها  از  برخی  بودن  ناقص  دلیل  به  تحقیق  این  در  داشته اند.  فعالیت  صادرات  درزمینه 
به عنوان  صنعتی  کارگاه   1169 تعداد  درنهایت  صنعتی،  کارگاه های  به  مربوط  موجود  اطالعات 

گرفته شد. نمونه پژوهش در نظر 
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جدول 2- معیار اندازه گیری متغیرهای پژوهش

معیار سنجشمتغیر

نوع مالکیت

مجازی: شامل سه نوع مالکیت: تعاونی، خصوصی و عمومی )دولتی(

که تمام یا بیش از 50 درصد سرمایه آن ها متعلق به وزارتخانه ها، سازمان های  کارگاه هایی  عمومی: 
دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات بخش دولتی است.

که به صورت شرکت تعاونی به ثبت رسیده و تمام یا بیش از 50 درصد سهام  کارگاه هایی  تعاونی: 
آن ها متعلق به اعضا تعاونی است.

که تمام یا بیش از 50 درصد سرمایه آن ها متعلق به افراد است. کارگاه هایی  خصوصی: 

کارکنان کارمهارت  کار ماهر به کل نیروی  تعداد نیروی 

کل دارایی به کل فروششدت سرمایه نسبت 

مجازی: )1( واحد تحقیق توسعه دارد      )0( واحد تحقیق توسعه نداردتحقیق و توسعه

کل تحقیق و توسعه به کل فروشتکنولوژی هزینه 

تعداد محصوالت تولیدی یک شرکت تنوع محصول

در شش سطح شامل زیر دیپلم تا دکتری سطح تحصیالت

کل دارایی هابازگشت دارایی ها نسبت میزان فروش به 

لگاریتم طبیعی تعداد شاغالن بنگاهاندازه شرکت

کلفروش  لگاریتم طبیعی فروش 

متغیر مجازی برای هریک از صنایع به تفکیک استاندارد مرکز آمارنوع صنعت

کلعملکرد صادراتی شدت صادرات : نسبت فروش خارجی به فروش 

بسیار  اهمیت  از  که  مربوطه  از طرح سرشماری  آمده  به دست  نمونه های  و  داده ها  تحلیل  برای 
باالیی برخوردار است و برای اولین بار این داده ها در سطح سازمان مورد استفاده قرار می گیرند، 
آمار  وش های  ر از  پژوهش  فرضیات  آزمون  و  تحلیل  برای  همچنین  و  توصیفی  آمار  وش های  ر از 
استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون چند متغیره سلسله مراتب  استفاده شده است. عملکرد 
این  کنترل  متغیرهای  به عنوان  سازمان  اندازه  و  صنعت  نوع  و  وابسته  متغیر  به عنوان  صادراتی 

پژوهش هستند. همچنین تعریف عملیاتی تمامی متغیرها در جدول )2( آمده است.



رفی یافش  نامگ هساه شش سی سش  مابش  دا رایی  سک و  ارهات ینحف ت  ر اسشان 145 سا

3. توصیف و تحلیل داده ها

که  نشان می دهد   1393 بیشتر سال  و  کارکن  نفر   10 کارگاه های صنعتی  از  آمارگیری  نتایج طرح 
کشور به فعالیت صنعتی اشتغال  کارگاه صنعتی 10 نفر و بیشتر در  در سال 1392 تعداد 1469۷ 
نتایج توصیف  کارگاه به فعالیت صادراتی اشتغال داشته اند.  از این تعداد 1381  که  داشته اند 
بیشتر،  و  کارکن  نفر   10 صادرکننده  صنعتی  کارگاه   1381 مجموع  از  که  می دهد  نشان  داده ها 
کارگاه های صنعتی به ترتیب در زمینه« صنایع مواد غذایی و آشامیدنی« با 313  بیشترین تعداد 
کارگاه، و  کانی غیرفلزی« با 180  کارگاه، »تولید محصوالت  کارگاه، »تولید ماشین آالت« با 234 
ابزار  و  اپتیکی  ابزار  و  پزشکی  ابزار  تولید   « درزمینه  ترتیب  به  صنعتی  کارگاه های  تعداد  کمترین 
کیف  دقیق و ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت« و » دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت 
زغال  »تولید  و    11 با  ضبط شده«  رسانه های  تکثیر  و  چاپ   « کارگاه،  شش  تنها  با  چمدان«  و 
طبقه بندی  مصنوعات  و  مبلمان  تولید   « همچنین  و   12 با  هسته ای«  و   نفت  پاالیشگاه  کک- 
است،  شده  آورده  نیز   )3( جدول  در  که  همانگونه  بنابراین  است.  کارگاه   13 تعداد  با  نشده« 
از مجموع این صادرکنندگان، 22.66 درصد در »صنایع مواد غذایی«، 16.94 درصد در »تولید 
کارگاه های  کانی غیرفلزی« و بقیه  ماشین آالت«، 13.03درصد در » صنایع تولید سایر محصوالت 

کارکن و بیشتر در سایر فعالیت های صنعتی اشتغال دارند.  10 نفر  صنعتی 

کدهای دورقمی  کارکنان و بیش تر صادرکننده برحسب  کارگاه های صنعتی 10 نفر  جدول 3-  
)ISIC( صنعت

درصد فراوانیتعدادنوع فعالیتکد ردیف

22.66%313مواد غذایی و آشامیدنی115

۷.31%101تولید منسوجات21۷

کیف و چمدان319 0.43%6دباغی و چرم و ساخت 

3.25%45تولید چوب و محصوالت چوبی420

کاغذی521 کاغذ و محصوالت  3.25%45تولید 

0.۷9%11چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده622
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درصد فراوانیتعدادنوع فعالیتکد ردیف

کک- پاالیشگاه نفت و  هسته ای۷23 0.86%12تولید زغال 

8.11%112تولید مواد  و محصوالت شیمیایی824

۷.6۷%106تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی925

کانی غیرفلزی1026 13.03%180تولید محصوالت 

4.92%68تولید فلزات اساسی112۷

9.34%129تولید فلز فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات1228

16.94%234تولید ماشین آالت1329

0.43%6تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق 1433

0.94%13تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده1536

کل ۱00%۱38۱جمع 

که از 1381 شرکت فعال در  بررسی توزیع شرکت ها ازنظر نوع مالکیت )جدول 4( بیانگر آن است 
کشور، 94.21 درصد شرکت های خصوصی، 2.24 درصد شرکت های عمومی  حوزه صادرات در 
نفر   10 صنعتی  بنگاه های  تعداد  بیشترین  بنابراین  می باشد.  تعاونی  شرکت های  درصد   3.55 و 
تعاونی  شرکت های  به  مربوط  تعداد  کمترین  و  خصوصی  بنگاه های  به  مربوط  بیشتر  و  کارکن 
بخش های  سهم  دارند.  اشتغال  خصوصی  بخش  در  شاغالن  درصد   81.44 همچنین   است. 

عمومی و تعاونی  از اشتغال به ترتیب 18.14 درصد و 0.4045 درصد می باشد.

جدول 4- تعداد کارگاه و شاغالن کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع مالکیت

مالکیت
شاغالنکارگاه

درصدفراوانیدرصدفراوانی 

130094.213۷106۷81.44خصوصی

312.2418430.4045تعاونی

503.55826۷818.14عمومی

1381100455588100جمع
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 آنها فعالیت و مهارت سطح برحسب تربیش و کارکنان نفر 10 صنعتی هایکارگاه (: تعداد شاغالن2شکل )

 
گروه طبقه بندی شده اند که شامل مهندسین، تکنسین ها،  5تعداد شاغلین را به تفکیک نوع صنعت نشان می دهد. شاغلین در نیز  (2)شکل 

 کارگران ماهر، کارگران ساده )غیرماهر( و شاغالن غیرتولیدی است.
از مجموع فروش صادراتی  بیانگر این است کهنفر کارکن و بیشتر  10های صنعتی اطالعات مربوط به حجم فروش کل و فروش صادراتی بنگاه

درصد بیشترین  20.32با  "تولید فلزات اساسی "درصد و  21.43با  "آالتتولید ماشین "درصد،  28.90با  "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی "
و  دقیق ابزار و یاپتیک ابزار و پزشکی ابزار تولید "درصد،  0.058با  "دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان "حجم از صادرات و 

درصد کمترین حجم از صادرات  0.34با  "بندی نشده تولید مبلمان و مصنوعات طبقه "درصد و  0.15با  "ساعت دیگر انواع و مچی هایساعت
 را به خود اختصاص دادند.
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شاغالن تولیدی کارگران ساده شاغالن تولیدی کارگران ماهر شاغالن تولیدی تکنسین ها
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کارکنان و بیش تر برحسب سطح مهارت  کارگاه های صنعتی 10 نفر  نمودار 2- تعداد شاغالن 
و فعالیت آنها

گروه  پنج  در  شاغلین  می دهد.  نشان  صنعت  نوع  تفکیک  به  را  شاغلین  تعداد  نیز   )2( نمودار 
و  )غیرماهر(  ساده  کارگران  ماهر،  کارگران  تکنسین ها،  مهندسین،  شامل  که  شده اند  طبقه بندی 

شاغالن غیرتولیدی است.
کارکن  نفر   10 صنعتی  بنگاه های  صادراتی  فروش  و  کل  فروش  حجم  به  مربوط  اطالعات 
با  آشامیدنی«  و  غذایی  مواد  صنایع   « صادراتی  فروش  مجموع  از  که  است  این  بیانگر  بیشتر  و 
با 20.32 درصد  فلزات اساسی«  تولید   « و  با 21.43 درصد  تولید ماشین آالت«   « 28.90 درصد، 
کیف و چمدان« با 0.058  بیشترین حجم از صادرات و » دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت 
دیگر  انواع  و  مچی  ساعت های  و  دقیق  ابزار  و  اپتیکی  ابزار  و  پزشکی  ابزار  تولید   « درصد، 
کمترین  ساعت« با 0.15 درصد و » تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده » با 0.34 درصد 

حجم از صادرات را به خود اختصاص دادند.
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جدول 5-  ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش

۱۱ ۱0 9 8 7 6 5 4 3 2 ۱ متغیرها

1 تعاونی)مجازی( 1

1 -.565** خصوصی)مجازی( 2

1 .025 -.008 شدت سرمایه 3

1 -.028 -.042 -.064* مهارت  4

1 .443** -.03۷ -.091** -.02۷ تحصیالت  5

1 .265** .215** -.049 -.10۷** -.028 تحقیق و توسعه 6

1 .093** .099** .036 -.001 .005 .001 تکنولوِژی ۷

1 -.009 .10۷** .090** .056 -.012 -.063* -.012 تنوع محصول 8

1 .159** .008 .3۷2** .23۷** .262** -.100** -.13۷** -.106** فروش 9

1 .810** .166** .00۷ .408** .144** .164** -.045 -.135** -.110** اندازه 10

1 -.29۷** -.2۷5** -.0۷4* -.004 -.186** -.1۷2** -.162** .05۷ -.002 .058* عملکرد صادراتی 11

** ضریب همبستگی در سطح 0.01 معنی دار است.  * ضریب همبستگی در سطح 0.05 معنی دار است.

عملکرد  وابسته  متغیر  می دهد،  نشان   ،)5( جدول  در  همبستگی  تحلیل  نتایج  که  همان طور 
انسانی، تحصیالت، تحقیق و توسعه،  نیروی  با مهارت  صادراتی به طور معکوس و معنی داری 
فروش و اندازه شرکت در سطح اطمینان  0.99 درصد رابطه دارد. اندازه شرکت نیز به طور مثبت 
دارد.  رابطه  فروش  حجم  و  محصول  تنوع  تحصیالت،  انسانی،  نیروی  بامهارت  معنی داری  و 
از  و  است  دار  را  ماهرتری  انسانی  نیروی  باشد  بزرگ تر  شرکت  اندازه  چه  هر  که  معنی  این  به 
طرف دیگر هم تنوع محصول بیشتر است و درنتیجه فروش نیز افزایش می یابد. تحقیق و توسعه 
که  به طور مثبت و معنی داری با فروش در سطح اطمینان 0.99 درصد رابطه دارد. به این معنی 
که واحد تحقیق و توسعه دارند و هزینه هایی را صرف این بخش می کنند از فروش  شرکت هایی 
با تنوع محصول  تری برخوردار هستند. همچنین تحقیق و توسعه به طور مثبت و معنی داری  باال
و  تحقیق  واحد  که  شرکت هایی  که  معنی  این  به  دارد.  رابطه  درصد   0.99 اطمینان  سطح  در 
و معنی داری  مثبت  به طور  برخوردار هستند. تحصیالت  بیشتری  تنوع محصول  از  دارند  توسعه 
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کارکنان،  تحصیالت  سطح  افزایش  با  که  معنی  این  به  دارد.  رابطه  انسانی  نیروی  بامهارت 
کار هم بیشتر می شود. مهارت نیروی 

که مقادیر تولرانس به  دست  آمده برای  گرفت  همچنین تحلیل هم خطی متغیرها نیز انجام 
از  هیچ کدام  بین  که  است  آن  بیانگر  به  دست  آمده  مقادیر  می باشد.  یک  از  کمتر  عوامل  تمام 

متغیرهای مستقل رابطه خطی مشترک چندگانه وجود ندارد.

جدول 6- رگرسیون سلسله مراتبی با متغیر وابسته شدت صادرات

مدل ۱مدل 2

ضریب آماره tمعنی داری
ضریب آماره tمعنی داریاستاندارد

متغیراستاندارد

مقدار ثابت0/000-3.۷520/000-10.08۷

شرکت خصوصی0/0342.1210/0610/0382.0۷30/059

شرکت دولتی0/5660/5۷40/01۷0/5990/5260/016

اندازه شرکت0/005-2.831-0/1030/015-2.426-0/080

کارکنان0/100-1.648-0/0530/0۷4-1.۷86-0/05۷ مهارت 

تحصیالت0/004-2.921-0/0960/003-2.9۷4-0/096

تحقیق و توسعه0/000-4.016-0/1240/000-4.043-0/123

تکنولوژی0/4940/6830/0200/4630/۷330/021

تنوع محصول0/038-2.0۷3-0/0600/035-2.10۷-0/061

شدت سرمایه053-0/002.-0/9530/0590/0020/95۷

بازگشت دارایی ها0/1541.42۷0/0430/1441.4620/044

صنایع غذایی0/144-1.461-0/1۷6

کو0/513-0/654-0/019 توتون و تنبا

نخ و پارچه0/184-1.329-0/100

دباغی و چرم0/652-0/451-0/016

چوب0/105-1.622-0/093

کاغذ0/625-0/488-0/02۷

چاپ0/424-0/800-0/030

ذغال0/249-1.153-0/046

شیمیایی0/451-0/۷54-0/063

پالستیک0/328-0/980-0/0۷8

کانی0/351-0/932-0/092 مواد 
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مدل ۱مدل 2

ضریب آماره tمعنی داری
ضریب آماره tمعنی داریاستاندارد

متغیراستاندارد

فلزات0/211-1.250-0/081

فلزات فابریکی0/184-1.330-0/116

ماشین آالت0/190-1.312-0/141

ابزار پزشکی0/360-0/916-0/031

مبلمان0/031-2.160-0/081

فروش0/0861.۷1۷0/055

0/3480/313R

00/1210/098R Square

0/0230/098Adjusted R Square

0/1030/086R Square Change

***6.583***۷.830F

3.۷8۷۷.830F Change

000.000.Sig. F Change

1.۷88Durbin-Watson

جدول )6(، نتایج رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی 
هر  تأثیر  میزان  بیانگر   )Beta( استاندارد  ضریب  ستون  در  شده  آورده  مقادیر  می دهد.  نشان  را 
وی عملکرد صادراتی است. مقادیر ستون معنی داری )Sig( نیز  بیانگر میزان  یک از عوامل بر ر
همان طور  است.  رگرسیونی  مدل  به  مربوط  کنترل  و  مستقل  متغیرهای  از  هریک  اثر  معنی داری 
گرفته اند. مدل )1( شامل  قرار  که در جدول )6( مشاهده می شود دو مدل مورد تجزیه  و تحلیل 
)شامل  کنترل  متغیرهای   )2( مدل  در  است.  پژوهش  شرکتی(  ویژه  )عوامل  مستقل  متغیرهای 

کنار متغیرهای مستقل وارد مدل شده اند. لگاریتم فروش و نوع صنعت( نیز در 
استفاده  مجازی  متغیر  یک  از  بنگاه  صادراتی  عملکرد  بر  مالکیت  اثر  دادن  نشان  برای 
بنگاه های  برای  و  و دولتی عدد یک  بنگاه های خصوصی  برای  متغیر مجازی  این  که  می شود 
شرکت های  برای  معنی داری  سطح  باال،  نتایج  به  توجه  با  می کند.  اختیار  را  صفر  عدد  تعاونی 
درصد،   95 اطمینان  سطح  در  که  نمود  بیان  می توان  لذا  است.   )0.034( با  برابر  خصوصی 
شرکت های  صادراتی  عملکرد  بر  شرکت  سطح  ویژگی های  از  نماینده ای  به عنوان  مالکیت  نوع 
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به  نسبت  بهتری  و  مناسب  عملکرد  از  خصوصی  شرکت های  و  دارد  تأثیر  ایران  در  تولیدی 
شرکت های دولتی برخوردار می باشند.

لذا  است،   0.953 سرمایه  شدت  برای  معنی داری  سطح  که  می دهد  نشان   )6( جدول 
و شدت سرمایه  تأیید می شود  95 درصد  اطمینان  فرضیه صفر در سطح  که  نمود  بیان  می توان 
مهارت  و  تحصیالت  برای  معنی داری  سطح  ندارد.  صادراتی  عملکرد  بر  معنی داری  تاثیر 
در  کارکنان  مهارت  که  نمود  بیان  لذا می توان  )0.100( است،  و   )0.004  ( ترتیب  به   )Ln(کارکنان
سطح اطمینان 90  درصد تأیید می شود و تحصیالت به عنوان نماینده ای از سطح عوامل تولید 

بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تأثیر دارند.
تحقیق و توسعه با ضریب استاندارد )0/124-( و معنی داری در سطح 99 درصد و همچنین 
شرکت های  صادراتی  عملکرد  بر   )0/005( معنی داری  و   )-0/103( ضریب  با  شرکت  اندازه 
را  بهتری  صادراتی  عملکرد  کوچکتر  شرکت های  نتایج،  مطابق  بنابراین  دارد.  تأثیر  تولیدی 
به عنوان   )-0/060( ضریب  و   )0.038  ( معنی داری  سطح  با  نیز  محصول  تنوع  می دهند.  نشان 
است.  اثر گذار  تولیدی  شرکت های  صادراتی  عملکرد  بر  شرکتی  ویژه  کتورهای  فا از  نماینده ای 
صادراتی  عملکرد  برخوردارند،  محصوالت  در  کمتری  تنوع  از  که  تولیدی  شرکت های  لذا 

مناسب تری را نشان می دهند.
و  شدت    )0/020( استاندارد  با ضریب  تکنولوژی  است  آمده   )6( در جدول  که  همانگونه 
تاثیر  شرکت  ویژه  عوامل  از  بخشی  به عنوان   )0/043( دارایی ها  بازگشت  و   )0/002( سرمایه 

کسب و کارهای تولیدی در ایران ندارند.  معنی داری بر عملکرد صادراتی 
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جدول 7- خالصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

نتیجه فرضیه
آزمون

پذیرشنوع مالکیت بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تأثیر دارد.اول

کارکنان بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تأثیر دارد.دوم ردمهارت 

پذیرشتحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تأثیر دارد.سوم

ردشدت سرمایه  بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی تأثیر دارد.چهارم

ردسطح تکنولوژی بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی اثر گذار است.پنجم

پذیرشتنوع محصوالت بر عملکرد صادراتی شرکت  تولیدی تاثیر دارد.ششم

کارکنان در عملکرد صادراتی اثر دارد.هفتم پذیرشسطح تحصیالت 

ردنرخ بازگشت دارایی ها بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد.هشتم

پذیرشاندازه یک شرکت تولیدی در عملکرد صادراتی آن تاثیر گذار است.نهم

جمع بندی و مالحظات

آمار  مرکز   متوسط  و  کوچک  صنعتی  کارگاه های  سرشماری  طرح  داده های  از  حاضر  مطالعه 
که پس از حذف نمونه های ناقص، در نهایت شامل 1169 شرکت  ایران دارای سوابق صادراتی، 
متعدد  آماری  وش های  ر به کارگیری  با  است.  گرفته  بهره  است،  صادرکننده  متوسط  و  کوچک 
کسب و کارهای  صادراتی  عملکرد  بر  شرکتی  سطح  عوامل  تاثیر  متغیره  چند  رگرسیون  جمله  از 
یافته های پژوهش  که مطابق  گرفته شده  قرار  ارزیابی  و  کوچک و متوسط مورد تحلیل  تولیدی 

نتایج زیر  به دست آمده است:
عبارتی  به  دارد.  تأثیر  متوسط  و  کوچک  شرکت های  صادراتی  عملکرد  بر  مالکیت  نوع 
بوده  رضایت بخش  دولتی  بخش  با  مقایسه  در  صادرات  حوزه  در  خصوصی  بخش  عملکرد 
کارایی بخش دولتی در صادرات است. بنابراین، فرضیه اول تایید  است و نشان دهنده ی عدم 
بخش  ازجمله  غیردولتی  نهادهای  توسط  شرکت ها  از  زیادی  تعداد  اینکه  به  توجه  با  می شود. 
خصوصی و تعاونی اداره می شوند، تقویت این بخش ها و انجام اقدامات مقتضی برای افزایش 
گرچه عواملی باعث  کارایی این بخش ها می تواند در افزایش صادرات صنعتی مؤثر واقع شود. ا
تری باشند و توان  می شود تا شرکت ها با مالکیت غیردولتی دارای بهره وری و قدرت رقابتی باال
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نیازمند  صادراتی  بازارهای  به  ود  ور که  ازآنجا باشد.  بیشتر  آن ها  در  صادراتی  بازارهای  به  ود  ور
که به مراتب این ریسک پذیری در شرکت هایی با مالکیت  درجه معینی از ریسک پذیری است 

کمتر می باشد.  خصوصی 
اثر  نشان دهنده ی   2 هیگمیر  مطالعات  و  مثبت  اثر  نشان دهنده ی   1 ماراندو  مطالعه ی 
متغیر  این  اثر  که  می رسد  نظر  به  است.  بنگاه  صادراتی  عملکرد  بر  خصوصی  مالکیت  منفی 
اثر  می تواند  بخش  این  کارایی  عدم  و  است  وابسته  خصوصی  بخش  عملکرد  به  صادرات  بر 

کند.  خصوصی سازی بر صادرات را تضعیف و حتی معکوس 
عملکرد  که  هست  عواملی  از  سرمایه  شدت  متغیر  که  می دهد  نشان  ما  پژوهش  نتایج 
و  گانر  تحقیقات  نتیجه  با  همسو  حاضر  تحقیق  نتیجه  نمی دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  صادرات 
کشور  سه  در  که  تحقیقی  در   )2010( همکاران  و  گانر  است.   )2011( فورت  و  ریس  و  همکاران3 
بر  منفی  تأثیر  سرمایه  شدت  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند  انجام  انگلستان  و  ژاپن  آلمان، 
وی 1425 شرکت پرتغالی  که بر ر عملکرد صادراتی دارد. و همچنین ریس و فورت  در تحقیقی 
که بین شدت سرمایه و صادرات  کردند  ل  2010-2008 انجام دادند و استدال در طی سال های 

شرکت رابطه وجود دارد.
و  کوچک  شرکت های  صادراتی  عملکرد  بر  معنی داری  و  منفی  تأثیر  انسانی  نیروی  مهارت 
که  گنر 4 نشان می دهد  متوسط دارد. هر چند نتایج برخی از تحقیقات مانند تحقیق برنارد و وا
شرکت هایی با میزان مهارت باال فرصت بیشتری برای صادرات دارند، اما رابطه منفی مهارت 
کمتر  نقش  نشان دهنده  می توان  ایران  تولیدی  شرکت های  در  صادراتی  عملکرد  با  کارکنان 
تکنولوژی  پایین  سطح  در  را  علت  بتوان  شاید  باشد.  صادراتی  عملکرد  در  حرفه ای  کارکنان 
صادرات  توسعه  در  تولیدی  شرکت های  مدیران  بیشتر  نقش  و  کشور  صادراتی  محصوالت 
سطح  با  کار  نیروی  سهم  افزایش  با  که  داده اند  نشان  بره5  لفه  و  بره  لفه  همچنین    . دانست 
و  تئوری  در  آنچه  بنابراین  می یابد.  افزایش  بنگاه  میزان صادرات  کل شاغالن،  در  باال  مهارت 
فراوان،  انسانی غیر ماهر  نیروی  با  کشورهایی  اینکه در  از  بیان می شود عبارت است  تحقیقات 

1. Marandu, E. E. (2011).
2. Hagemejer, J. (2007).
3. Guner, B., Lee, J., and Lucius, H.(2010).
4. Bernard, A. B., & Wagner, J. (2001).
5. Lefebvre, E., & Lefebvre, L. (2001).
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افزایش هزینه های عوامل  و موجب  بسیار هزینه بر است  انسانی  نیروی  آموزش  سرمایه گذاری در 
تولید و در نهایت افزایش قیمت های صادراتی و از دست دادن مزیت های رقابتی در بازارهای 

صادراتی خواهد شد.
عملکرد  بر  کارکنان  تحصیالت  سطح  اثر  بودن  معنی دار  نشان دهنده  مطالعه  این  نتایج 
صادراتی است. بر این اساس فرضیه ی سوم مطالعه تأیید می شود. نتیجه تحقیق حاضر همسو 
با نتیجه تحقیقات اورتگا و عالمه ورا)2005( و منون) 2010( می باشد. تحصیل علم و دانش چه 
خدمت  ضمن  آموزش  طریق  از  چه  و  دانشگاه(  و  دبیرستان  )دبستان،  آموزشی  نظام  طریق  از 
تربیت  و  ود. مشارکت اصلی تعلیم  انسانی به شمار می ر از سرمایه گذاری در سرمایه  نمونه هایی 
تشخیص  قوه  بهبود  به صورت  چه  و  مهارت ها  آموزش  به صورت  چه  دانش  اشاعه  از  عبارت 
از  استفاده  در  آن ها  توانایی  شاغل،  افراد  آموزش  و  تحصیالت  میزان  افزایش  با  که  می باشد 
کارایی تکنیکی می گردد. این امر را  فناوری مدرن در تولید، افزایش یافته و این امر باعث افزایش 
کشور با نیازهای بخش صنعت دانست. بنابراین حرکت  می توان ناشی از انطباق نظام آموزشی 
و  مناسب  مهارت های  سطح  با  انسانی  نیروی  تربیت  سمت  به  کشور  دانشگاهی  مجموعه ی 
کار مؤثر باشد. انتظار  کار بخش صنعت می تواند در افزایش بهره وری نیروی  سازگار با نیاز بازار 
وشنفکرتر و عالقه مندتر باشند، درنتیجه  کارکنان تحصیل کرده در اقدامات خارجی ر که  ود  می ر
که  قابلیتی  و  بادانش  مزایا و مضرات صادرات دارند. همچنین  بررسی عینی  به  تمایل بیشتری 

دارند می توانند عملکرد صادرات را افزایش دهند.1
توسعه  و  تحقیق  مخارج  نسبت  همچون  متغیری  با  که  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  وجود 
به فروش اندازه گیری شده بر عملکرد صادراتی بنگاه ها تأثیر معنی داری دارد. در سطح شرکت، 
باریوس و  را مورد بررسی قرار داده اند.  چندین نویسنده رابطه بین صادرات و تحقیق و توسعه 
بر عملکرد صادراتی نشان  را  و توسعه  تأثیر مثبت تحقیق  کیربک و اسکیم دبرگ3  و  همکاران2 
کروک4 تجزیه  و تحلیل خود را تنها به نمونه هایی از شرکت های  دادند. در مقابل، اسلگل ملچ و 
را  صادراتی  عملکرد  بر  توسعه  و  تحقیق  تأثیر  نتوانستند  و  کردند  محدود  بریتانیایی  صادراتی 
باال  تکنولوژی  میزان  نشان دهنده  شرکت  یک  فروش  به  توسعه  و  تحقیق  نسبت  کنند.  تأیید 

1. Ortega and et al., (2005).
2. Barrios and et al., (2003).
3. Kirbach and Schmiedeberg, (2008).
4. Schlegelmilch and Crook, (1988).
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وی محصول  ر بر  باالی شرکت  هزینه های  به  فروش  به  توسعه  و  تحقیق  باالی  نسبت  زیرا  است 
می شود،  ارزش  زنجیره  در  محصول  ارزش  افزایش  موجب  خود  نوبه  به  این  که  دارد  اشاره 
از  یکی  به عنوان  تکنولوژی  همچنین  ود.1  می ر باال  محصول  افزوده  ارزش  نسبی  به طور  بنابراین 
گیرند. انتطار  که شرکت ها می توانند در بازارهای خارجی به کار  گرفته شده  کلیدی در نظر  منابع 
کنند، این  که سطح تکنولوژی پایینی دارند بیشتر در بازارهای داخلی تمرکز  ود شرکت هایی  می ر
شرکت ها از رقابت در بازارهای بین المللی پرت خواهند شد.2 بر اساس این نتیجه گیری می توان 
که با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت از یک سو و پایان پذیر بودن منابع نفتی  کرد  عنوان 
کاهش هرچه بیشتر وابستگی به درآمدهای حاصل  که به منظور  از سوی دیگر، توصیه می شود 
افزایش  طریق  از  است  ضروری  نفتی  غیر  صادرات  رشد  سمت  به  حرکت  و  نفت  صادرات  از 
مخارج تخصیص یافته به فعالیت های تحقیق و توسعه، زمینه ایجاد نوآوری و تکنولوژی در زیر 
جهت  در  تشویقی  سیاست های  از  استفاده  با  شرکت ها  همچنین  آید  فراهم  صنعتی  بخش های 
کشور  افزایش صادرات  به  می توانند  تولید  تکنولوژی  ارتقای  و  توسعه  و  تحقیق  افزایش مخارج 

کشور را بهبود بخشند. کنند و از این طریق اقتصاد  کمک 
شدت  افزایش  به  منجر  که  می سازد  مهیا  را  بیشتری  صادراتی  فرصت های  محصول  تنوع 
که تنوع محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های  صادراتی می شود . نتایج این مطالعه نشان داد 
تنوع  از  که  شرکت هایی  و  است  منفی  رابطه  این  اما  است.  اثر گذار  متوسط  و  کوچک  تولیدی 
محصول  با  شرکت های  با  مقایسه  در  را  بهتری  عملکرد  برخوردارند،  کمتری  تولیدی  محصول 
متنوع نشان می دهد. به نظر می رسد شرکت های تولیدی صادرات محور در ایران تمرکز بیشتری 
یا  بر یک  فعالیت های شرکت  نمودن  متمرکز  به  تمایل  و  داشته  تولیدی  بر محصوالت خاص  را 
و  محصول  تنوع  بین  مثبت  رابطه  به  پژوهش  چندین  دارند.  خاص  صادراتی  محصول  چند 
بین المللی  بازارهای  در  متنوع تر  محصوالت  که  آنجا  از  برده اند.  پی  شرکت  صادراتی   عملکرد 
محصول  تنوع  که  است  شده  ل  استدال دهند.3  ارتقا  را  صادرات  می توانند  هستند  رقابتی تر 
می شود.  صادراتی  شدت  افزایش  به  منجر  که  می سازد  مهیا  را  بیشتری  صادراتی  فرصت های 
واقع، انتظار یک ارتباط مثبت بین تنوع محصول و فروش خارجی در تئوری تجارت جدید  در

1. Dhanaraj and Beamish, (2003).
2. Cerrato and Piva,(2012).

3. زارنیتکی و ویستین، )2011(.
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عملکرد  و  محصول  تنوع  بین  که  می کنند  ل  استدال دیگر  پژوهش های  درحالی که  دارد.1  ریشه 
آورد  بار  به  شرکت  برای  را  زیادی  هزینه های  می تواند  محصول  تنوع  دارد،  وجود  منفی  رابطه 
بازگشت  است  ممکن  که  دهند  انجام  تولید  خطوط  در  زیادی  سرمایه گذاری  باید  شرکت  ها  و 

کمی به همراه داشته باشد.2 سرمایه 
که بنگاه ها برای داشتن توان رقابت در بازارهای جهانی  اغلب اقتصاددانان بر این باورند 
که  است  این  امر  این  علت   که  می کند  عنوان  گنر3  وا باشند.  بزرگ  اندازه ی  دارای  میبایست 
رعایت  تعرفه،  ونقل،  هزینه های حمل  قبیل  از  بازارهای صادراتی  به  ود  ور موانع  دلیل وجود  به 
را  توان هزینه ی واحد محصول  باالمی  تولید در مقیاس  با  تنها  و ...،  بین المللی  استانداردهای 
امور،  کردن  از تخصصی  بیشتر  بهره مندی  بر صرفه های مقیاس، عواملی چون  تقلیل داد.عالوه 
دالیل  جمله  از  را  باال  ریسک پذیری  ظرفیت  و  کم  هزینه ی  با  مالی  منابع  به  دستیابی  امکان 
کننده ی تأثیر مثبت اندازه ی بنگاه بر احتمال صادرکننده بودن آن عنوان می کند. نتیجه  توجیه 
در   )2009( تودو  و  چین  کشور  در  شو4  و  لیو  مطالعه های  تحقیق  نتیجه  با  همسو  حاضر  تحقیق 

که نشان دهنده ی تأثیر مثبت اندازه ی بنگاه بر صادرات آن بوده اند.  کشور ژاپن است 

جمع بندی و پیشنهادات

گسترش بازار خود هستند.  مدیران بازاریابی بین المللی به دنبال شواهد برای توجیه برنامه های 
و  موفق،  نمونه های  دارد.  کسب و کار وجود  واقعی  در عمل  اغلب  متناقض  موارد  این حال،  با 
همچنین شکست ها، در صنایع مختلف و بازارهای بین المللی دیده می شود. این امر پیچیدگی 

5 کنند.  را برای مدیران ایجاد می کند تا با اطمینان برنامه های بین المللی را راه اندازی 
با  آشنایی  عدم  و  کردن  مکانیزه  زیاد  هزینه  دلیل  به  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  کثر  ا
کیفیت محصوالت و خدمات را از دست می دهند و توانایی  فناوری های جدید در طول زمان، 
برای  الزم  وام های  اعطای  لذا  می یابد.  کاهش  بین المللی  بازارهای  در  موقعیت  حفظ  در  آنها 
بنگاه های  بین  ارتباطی  شبکه  ایجاد  و  نیاز  مورد  تجهیزات  و  سخت افزارها  نصب  و  خرید 

1. آیر، )2010(.
2. Berger, P. G., & Ofek, E. (1995).
3. Vagner, (1995).
4. Liu and Shu, (2005).
5. (Sun et al., 2018)
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و  اطالعاتی  فناوری های  طریق  از  آنها  حامی  سازمان های  با  و  یکدیگر  با  متوسط  و  کوچک 
گیرد. کامپیوتری باید مورد توجه دولت و نهادهای دولتی قرار  شبکه های 

توصیه  دارد،  وجود  مستقیمی  رابطه  صادرات  میزان  و  تحصیالت  سطح  بین  که  آنجا  از 
کیفیت آموزش داشته  کار، دانشگاه ها توجه بیشتری به  کیفیت نیروی  که به منظور ارتقا  می شود 

باشند.
رشد  از  و  است  باال  یکی  تکنولوِژ تغییرات  سرعت  کسب و کار  دنیای  در  اینکه  به  توجه  با 
واحد  راه اندازی  با  باید  متوسط  و  کوچک  تولیدی  شرکت های  است،  برخوردار  وزافزونی  ر
وز و مطابق با  تی با توجه به نیاز ر تحقیق و توسعه خود را با شرایط وفق دهند و بتوانند محصوال
کاال و افزایش  کنند. همچنین شرکت ها باید با تنوع بخشی به ترکیبات  تکنولوژی جدید عرضه 
باال  را  خود  رقابتی  توان  و  کنند  پیدا  راه  مختلفی  بازارهای  به  محصوالت  بسته بندی  کیفیت 

ببرند. 
کشور  در  اشتغال  از  نیمی  از  بیش  متوسط  و  کوچک  تولیدی  بنگاه های  اینکه  به  توجه  با 
طرف  از  هستند.  منطقه ای  متوازن  توسعه  و  حمایت  برای  مناسبی  زمینه  دارند،  اختیار  در  را 
الگوی  از  می توان  توسعه   در حال  کشورهای  در  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  برای  هم  دیگر 
کرد. شرکت های تولیدی می توانند با برنامه ریزی  کوچک و متوسط استفاده  توسعه شرکت های 
صادرات  و  تولید  افزایش  و  کشور  اقتصادی  توسعه  اصلی  عوامل  از  یکی  به  کارآمد  و  صحیح 
صادرات  توسعه  کشور،  توسعه  در  مهم  استراتژی های  از  یکی  حاضر  حال  در  شوند.  تبدیل 
است.  گرفته  قرار  کید  تأ مورد  کشور  اقتصادی  توسعه  برنامه های  در  همواره  که  است  غیرنفتی 
ایفا  کشورها  توسعه  وند  ر در  به سزایی  نقش  بین الملل  تجارت  رشد  نظری،  مباحث  اساس  بر 
کاهش مواد خام همراه است و تنها منبع قابل  وند تجارت جهانی با  می کند. با توجه به اینکه ر
بنابر  ؛  نفتی است  ارزی، صادرات محصوالت غیر  افزایش درآمد  و  ملی  تولید  برای رشد  اتکاء 

این، توجه به صادرات غیرنفتی یک ضرورت ملی محسوب می شود. 
طراحی  با  می تواند  دولت  که  است  این  فوق  نتیجه  از  کلیدی  برداشت های  از  یکی 
بر  نتیجه  در  و  شرکت ها  صادراتی  رفتار  یا  استراتژی  بر  صادرات  تشویق  برنامه های  اجرای  و 
عملکرد صادرات شرکت ها تاثیرگذار باشد. بنابراین قبل از طراحی و اجرای برنامه های تشویق 
سپس  و  کرد  اقدام  صادرات  در  موفقیت  برای  موثر  استراتژی  شناسایی  به  می توان  صادرات، 
مذکور  استراتژی های  انتخاب  سمت  به  را  شرکت ها  که  نمود  اجرا  و  انتخاب  را  برنامه هایی 
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که سیاست گذاران  کنند. به نظر می رسد  کمک  کرده و به آن ها در این نوع استراتژی ها  هدایت 
کامل  الحاق  خارجی،  تجارت  آزادسازی  ویکرد  ر انتخاب  با  می توانند  کشور  اقتصادی  کالن 
موجود  موانع  می باشد،  تعرفه ها  کاهش  و  زدایی  مقررات  با  توام  که  جهانی  تجارت  سازمان  به 
صادرات  ویژه  به  نفتی  غیر  صادرات  میزان  هم زمان  و  رسانده  حداقل  به  را  واردات  زمینه  در 

کاالهای صنعتی و با ارزش افزوده باال را ارتقا دهد. 

عملکرد  و  فعالیت  بهبود  برای  مختصر  به طور  زیر  موارد  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر  پایان  در 
کشور پیشنهاد می شود: کوچک و متوسط در  صادراتی شرکت های 

خصوصی 	  شرکت های  از  صادرات  توسعه  بانک  همچون  نهادهایی  و  دولت  حمایت 
شرکت های  با  مقایسه  در  آنها  مناسب تر  صادراتی  عملکرد  به  توجه  با  بزرگ  و  متوسط 

کوچکتر و همچنین شرکت های دولتی.
نیاز 	  بیانگر  شرکت ها  اینگونه  صادراتی  موفقیت  در  نوآوری  و  توسعه  و  تحقیق  اهمیت 

تولید  جهت  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  به  بیشتر  بودجه  اختصاص  و  سرمایه گذاری  به 
محصوالت جدید و مطابق با استانداردهای مورد پذیرش صادراتی.

صادراتی 	  عملکرد  بهبود  در  هم  و  صادرات  توسعه  در  هم  متنوع  محصوالت  تولید 
کوچک و متوسط اثرگذار است و فرصت های صادراتی جدیدتر و بیشتری  کسب و کارهای 

را برای آنها ایجاد خواهد نمود.
کارکنان و مدیران با دانش و تحصیالت مرتبط و مناسب با حوزه های صادراتی 	  به کارگیری 

با  انسانی  نیروی  جذب  لذا  می دهد،  بهبود  را  شرکت ها  صادراتی  عملکرد  می تواند 
کارکنان تولیدی می تواند به  کنار آموزش و توسعه مداوم  تحصیالت باال و دانش مرتبط در 

کمک نماید. بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها 

که تحقیق در آن انجام می شود، ممکن است با محدودیت ها  هر پژوهش به فراخور زمان و مکانی 
گردد. برخی از موانع و محدودیت های تحقیق حاضر  شامل: 1. محدود بودن  و  وبه ر و موانعی ر
که  متغیرهای مورد بررسی به دلیل استفاده از داده های ثانویه مربوط به طرح سرشماری مرکز آمار 
در خصوص  داده  جمع آوری  امکان  و  بوده  شده  تعیین  پیش  از  سواالت  و  پرسشنامه  اساس  بر 
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سایر عوامل مربوط به شرکت ها وجود نداشته است، 2. محرمانه بودن داده های مرکز آمار و عدم 
امکان دسترسی به برخی از داده ها.

ابزار پرسش نامه سایر عوامل  کارگیری  به  از طریق  لذا به سایر پژوهشگران پیشنهاد  می شود 
مدیریتی  عوامل  جمله  از  را  متوسط  و  کوچک  کسب و کارهای  صادراتی  عملکرد  بر  مؤثر 
با  نیز   خدمات  حوزه  در  می شود  پیشنهاد  چنین  هم  دهند.  قرار  بررسی  مورد  نیز  را  محیطی  و 
نتایج این پژوهش و  با  را  نتایج آن  و  ثانویه تحقیق صورت پذیرد  و  از داده های واقعی  استفاده 
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